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Ознака: КЛ КОИ 11.2 

Контролна листа: ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ И ОДРЖАВАЊE ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И 
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

2. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И   РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

1. Да ли одржавање зелених површина обавља Предузеће?  да    2 

 не    0 

2. Да ли зелене површине одржавају корисници који те површине користе 
или су им поверене на управљање и одржавање  заједно са објекгима 
изграђеним  на тим површинама? 

 да    2 

 не    0 

3. Да ли Предузеће припрема податке за израду услова за уређење 
простора - зелених површина? 

 да    2 

 не    0 

4. Да ли се на зеленој површини изнад инсталације, телеграфске, 
телефонске, електричне и друге мреже сади дрвеће? 

 да    0 

 не    2 

5.Да ли је за извођење радова на подземним инсталацијама(водоводна, 
канализациона, електрична, топловодна и ТТ мрежа) који изискују 
раскопавање зелене површине издато одобрење за раскопавање? 

 да    2 

 не    0 

6 Да ле се Предузеће стара о редовном одржавању преузетих зелених 
површина у складу са њиховом функцијом и усвојеним Програмом 
одржавања? 

 да    2 

 не    0 

7.Да ли се зелена површина користити супротно њеној намени?   да    0 

 не    2

8.Да ли уклањање и замену оштећеног стабла са зелене површине врши 
Предузеће на основу решења  Одељења за инспекцијске и комунално-
стамбене послове? 

 да    2 

 не    0

9.Да ли је Предузеће уклонило стабла или делове стабла која су оболела, 
дотрајала, оштећена од елементарних непогода, саобраћајне незгоде или 
својим гранама омета дистрибуцију електричне енергије или несметано 
функционисање комуналних објеката?   

 да    2 

 не    0

10.Да ли се на зеленим површинама креће ван стаза и седи на 
травњацима? 

 да    0 

 не    2

11.Да ли се зелена површина користи за клизање,   смучање, санкање, 
играње лоптом и слично на местима која за то нису одређена? 

 да    0 



 не    2

12.Да ли се зелена површина користи за спавање и   лежање на клупама, 
столовима и столицама?   

 да    0 

 не    2

13.Да ли су на зеленој површини премештене клупе, столице, столови, 
корпе за отпатке и дечији реквизити са места на којима су постављени?  

 да    0 

 не    2

14.Да ли се на зеленој површини  крећу и паркирају возила ван за то 
одређених места? 

 да    0 

 не    2

15.Да ли се перу возила на травњацима и јавним чесмама?   да    0 

 не    2

16.Да ли се на зеленој површини бере цвеће, трава,  плодови и семена,  
креше, ломи и  сече шибље, гране  и дрвеће? 

 да    0 

 не    2

17.Да ли је на зеленој површини везана жица или канап за сушење веша 
или постављена арматура ради истезања? 

 да    0 

 не    2

18.Да ли су на зеленој површини повађени пањеви?  да    2 

 не    0

19.Да ли је покошена трава од неовлашћеног лица?  да    0 

 не    2

20.Да ли је на било који други начин оштећено или уништено зеленило?   да    0 

 не    2

21.Да ли је на зеленој површини истоварен материјал, роба, амбалажа, 
отпаци и сл. на травњацима, травним теренима и стазама? 

 да    0 

 не    2

22.Да ли се врши лепљење плаката урезивање имена и знакова на 
стаблима, клупама,  зидовима  и   осталим   објектима?  

 да    0 

 не    2 

23.Да ли је на зеленој површини постављен рекламни пано?  да    0 

 не    2 

24.Да ли су на зеленој површини оборене и поломљене клупе и столице?  да    0 

 не    2 

25.Да ли су на зеленој површини уклоњене и оштећене табле са натписом?   да    0 

 не    2 

26.Да ли је на зеленој површини оштећена  ограда, пут, стаза, мост, 
инсталације или објекат?. 

 да    0 

 не    2

27.Да ли је на зеленој површини оштећен,  уништен 
или померен гранични белег? 

 да    0 

 не    2

28. Да ли се на зеленој површини пали ватра?;  да    0 

 не    2

29. Да ли се на зеленој површини пуштају животиње?  да    0 

 не    2

30. Да ли се на зеленој површини хватају и убијају птица и дивљачи, 
уништавају гнезда и хранилишта? 

 да    0 

 не    2

31. Да ли се одрасли играју на дечијим игралиштима и употребљавају дечје 
реквизите супротно њиховој намени?  

 да    0 

 не    2

32. Да ли се на зеленој површини копа земља, шљунак и песак,  вади  да    0 



камен, сече бусење,  скупља и односи  трава и грање?  не    2

33. Да ли је на зеленој површини постављен објекат  занатске, туристичке, 
угоститељске или друге услужне   делатности? 

 да    0 

 не    2

34. Да ли Предузеће води евиденцију о стању биљног материјала, објеката 
и других уређаја на зеленим површинама, као и о променама које настану 
на тим површинама? 

 да    2 

 не    0

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 68 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 62 - 68 

низак 55 - 61 

средњи 48 - 54 

висок 42 - 47 

критичан 0 - 41 

 

 

 

 

 

 
Датум попуњавања Контролне листе: ____________________ 
 
 
 
      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ             ИНСПЕКТОР 
 
__________________________           (М.П.)                      ___________________________ 

 


